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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 26.3.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Käsittely
Puheenjohtaja myönsi Satu Haaparannalle työjärjestyspuheenvuoron. Satu
Haaparannan ehdotus kuului seuraavasti:
"Pyydänkin hallintosääntö 117 kolmannen momentin perusteella äänestystä,
voidaanko Terholan kuntoradan leventämisestä tehdystä maisematyöluvasta
keskustella tässä kokouksessa?"
Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko asia ottaa yksimielisesti
käsiteltäväksi. Todettiin, että ei voida.
Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen
äänestys.
Äänestykset
JAA = asiaa ei oteta käsiteltäväksi lisäasiana EI = asia otetaan käsiteltäväksi lisäasiana
(Haaparannan ehdotus)
Jaa
Pepe Makkonen
Marko Koskela
Peter Osipow
Pasi Solonen
Ei
Satu Haaparanta
Pasi Koskinen
Lassi Markkanen
Anne Kujasalo
Pia Valonen
jarvauhkta
Tyhjä
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Sanna-Maria Riikonen
Rita Kostama
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Päätettiin lisäksi äänestyksen jälkeen äänin 4 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ ottaa
lisäasiana käsiteltäväksi Terholan kuntoradan maisematyölupaa koskeva asia.
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§ 18
Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahojen siirto vuodelle 2021
JARDno-2021-566
Valmistelija / lisätiedot:
Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Muistio kotouttaminen ltk25032021
2 Maararahasiirrot HYVLA 25032021
Kaupunginvaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 16.11.2020 § 79.
Talousarvion sitovuusmääräykset
Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023.
Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat
budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana
vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa
tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne
tasapainottavat taloutensa.
Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja
rahankäyttökohteista maaliskuussa 2021. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset
12.4.2021 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 26.4.2021.
Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen.
raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi
vuosiksi
soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset
projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.
Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun
valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina.
Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 1 083 000
€ budjetoitua parempana. Palvelualueen talousarviota muutettiin vuoden aikana
kolme kertaa: KJ 22.6.2020 § 15, KV 7.9.2020 § 52 ja KV 14.12.2020 § 85.
Ensimmäisessä talousarviomuutoksessa KJ 22.6.2020 § 15 siirrettiin ICT-toimintojen
määrärahoja 30 000 € konsernipalveluille. Toisessa talousarviomuutoksessa KV
7.9.2020 § 52 asetettiin lisäsäästötoimenpiteitä 469 000 € sekä siirrettiin torin
kunnossapitokustannuksia 19 000 € kaupunkikehityksen palvelualueelle.
Palveluverkon teknisiä selvityksiä varten siirrettiin investointimäärärahoista 150 000 €
palvelualueen toimintamenoihin. Kolmannessa talousarviomuutoksessa KV
14.12.2020 § 85 myönnettiin lisämääräraha 1 647 000 € koronatilanteesta johtuvien
tuottojen menetysten ja lisäkulujen kattamiseen. Lisämäärärahaa ei päätöksen
mukaan saa siirtää käytettäväksi seuraaville vuosille. Henkilöstösopeutuksilla
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saavutettiin kuitenkin KV 7.9. 2020 § 52 mukaista talousarviomuutosta suurempi
säästö. Tavoiteltu säästö oli 469 000 € ja henkilöstömenot alittuivat 242 000 €
enemmän ilman työllisyyspalveluita. Vuosi 2020 oli koronapandemian johdosta
poikkeuksellinen ja poikkeusolot vaikuttivat hyvinvoinnin palvelualueen toimintaan
merkittävästi. Tästä johtuen määrärahojen siirtoa vuodelta 2020 vuosille 2021-2022
esitetään seuraavasti:
Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys
Alla on kooste määrärahojen siirtoesityksistä. Kokonaissumma on 277 798 €. Kaikki
käyttökohteet on kuvattu myös päätösesityksen liitteissä.
Palveluverkon selvitykset
Vuonna 2020 palveluverkkosuunnitelmaan liittyviin selvityksiin siirrettiin 150 000 €
investointimäärärahoista ja näistä määrärahoista käytettiin 21 878 € vuoden aikana.
Määrärahasta esitetään siirrettäväksi 128 000 € vuodelle 2021.
Kotoutumiskorvaukset (erillinen liite)
Kotoutumislain 6 luvun § 44 ja 45 perusteella saadut valtion korvaukset kunnalle.
Esitetään siirrettäväksi 50 000 € vuodelle 2021 ja 24 798 € vuodelle 2022.
Juhlavuosi, osallistuva budjetointi
Osallistuva budjetointi on toiminnallisesti ja ajallisesti vaativa kokonaisuus eikä sitä voi
järjestää joka vuonna. Kokonaisuus päädyttiin toteuttamaan osana juhlavuoden
toteutusta, joten vuonna 2021 jaetaan vuosien 2020 (20 000 €) ja 2021 budjetoitu
summa (30 000 €) eli yhteensä 50 000 €. Esitetään siirrettäväksi 20 000 € vuodelle
2021.
Lasten ja nuorten ääni (LNÄ)
Koronan vuoksi hanketta on jouduttu siirtämään ja tarkotus on toteuttaa hanke heti,
kun koronatilanne sallii. Esitetään siirrettäväksi 20 000 € vuodelle 2021.
Toteutetaan osallistavan budjetoinnin periaatteita soveltaen, vuosittainen budjetti on
20 000 €.
Koulujen oppilaskunnat sekä nuorisopalvelujen vertaisnuoret valitsevat vuosittaisen
teeman, jonka mukaisia hankkeita ideoidaan kaikissa kouluissa.
Nuorisopalvelut
Koronan vuoksi tapahtumien ja toimintojen siirtoa jouduttiin tekemään paljon.
Koronatilanteen salliessa tilaisuudet ja kalustehankinnat järjestetään nuorten
hyvinvoinnin tukemiseksi. Esitetään siirrettäväksi yhteensä 20 000 € vuodelle 2021.
HyTe-palvelut
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Veteraanien hyvinvoinnin tukemiseen sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman
prosessiin. Esitetään siirrettäväksi yhteensä 15 000 € vuodelle 2021.
Irtaimistoinvestointien siirto vuodelle 2021
Juholan kentän jäänhoitokoneen investointiin oli budjetoitu 150 000 € vuodelle 2020.
Jäänhoitokoneen hankinta vuonna 2020 ei ollut perusteltua, koska pesäpallokentän
tekojää ei valmistunut. Tarkoitus on, että tekojää valmistuu kaudelle 2021-2022, jolloin
myös konetta tarvitaan. Esitetään siirrettäväksi määräraha 150 000 € vuodelle 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto
päättää hyväksyä liitteenä olevan esityksen mukaisesti
1. käyttötalouden määrärahojen siirtämisestä vuosille 2021-2022
2. irtaimistoinvestointien määrärahojen siirtämisestä vuodelle 2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvon palvelualuejohtaja ja asiakkuusjohtajat, talouspalvelut
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Kaupunginhallitus, § 249,17.06.2020
Hyvinvointilautakunta, § 23,19.08.2020
Hyvinvointilautakunta, § 19, 25.03.2021
§ 19
Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu ja rakentaminen, hankinta
JARDno-2020-340
Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 249
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen
pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden
suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Kyseessä on julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen
kynnysarvon ylittävä hankinta.
Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä
16.3.2020, ilmoituksen numero 2020-041714. Tarjouspyyntö on liitteenä.
Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.
Saapuneet tarjoukset
Määräaikaan 16.04.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta
tarjoajilta :
Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
Suomen Tekojää Oy
Tarjoajien soveltuvuus
Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajilla on työn laatuun ja laajuuteen nähden
riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista. Tarjouspyynnön
mukaisesti riittävänä kokemuksena on pidetty vähintään 2 kpl vastaavalla tekniikalla
rakennettuja jäähdytysjärjestelmiä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tarjoajia on
pyydetty osoittamaan vaatimuksen täyttyminen toimittamalla referenssiluettelo.
Molemmilta tarjoajilta on 16.4.2020 pyydetty lisäselvitystä ilmoittamiensa referenssien
sisällöstä. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet vastauksensa lisäselvityspyyntöön
asetetussa määräajassa. Saadun lisäselvityksen perusteella Suomen Tekojää Oy:n on
todettu täyttävän tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:ltä on pyydetty vielä uudestaan lisäselvitystä toimittamiensa
referenssien sisällöstä 21.4.2020 ja 28.5.2020. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on toimittanut
vastauksensa molempiin lisäselvityspyyntöihin niissä asetetuissa määräajoissa.
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Saadun lisäselvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei täytä tarjouspyynnössä
tarjoajille asetettua referenssejä koskevaa soveltuvuusvaatimusta. Tarjouspyynnössä
asetetut tekniset vaatimukset liittyivät referenssikohteessa käytettyyn
kylmäaineeseen, lämmönsiirtoaineeseen ja kompressoriin. Saadun selvityksen
perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei ole esittänyt tarjouspyynnön kokemus
palvelutuotannosta -kohdan mukaista kahta referenssikohdetta viimeisen kolmen
vuoden ajalta. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd suljetaan pois tarjouskilpailusta.
Hankinnan keskeyttäminen
Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta
ja perustellusta syystä. Lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 223) todetun mukaan 125 §
on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista
annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.
Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22–23) on
todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön
tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen
todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus
keskeyttää hankintamenettely, jos sen saamat tarjoukset ylittävät hankintayksikön
hankintaan varaamat määrärahat.
Suomen Tekojää Oy on ollut ainoa tarjoaja, joka on täyttänyt tarjouspyynnössä
asetetut soveltuvuusvaatimukset. Suomen Tekojää Oy:n tarjoushinta kuitenkin ylittää
hankintayksikön hankkeelle varatun määrärahan. Hankintayksiköllä on siten
hankintalain 125 §:n mukaisesti todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.
Hankinnan keskeyttämistä koskevan ratkaisun ei voida katsoa vaikuttavan syrjivästi
tarjoajiin.
Hankintayksikkö katsoo, että hankinnasta tulee järjestää uusi kilpailutus, jossa
hankinnan keskeyttämiseen johtaneet syyt huomioidaan.
Toimivalta
Hallintosääntö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17, noudatetaan
23.3.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5. Koska
hankinnan keskeyttäminen ja uusi kilpailutus tulisi tehdä mahdollisimman pian,
esitetään keskeytyspäätös kaupunginhallituksen päätettäväksi.
JL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. sulkea Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n pois tarjouskilpailusta,
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2. keskeyttää Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja
siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusrakennusurakan (KVR-urakka)
hankinnan.
Käsittely
Esittelijä ehdotti asian poistamista esityslistalta.
Kokous jäi tauolle kello 9.00 ja jatkui kello 16.06.

Päätös
Asia poistettiin esityslistalta.

Hyvinvointilautakunta, 19.08.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Janne Arponen
janne.arponen@jarvenpaa.fi
rakennuttajapäällikkö
Liitteet

1 Tarjouspyynto_20.3.2020
2 Täsmennyspyyntö tarjoukseen
Valmistelijat: Janne Arponen, Marja-Liisa Tiensuu, Pekka Kääriäinen, Jari Lausvaara.

Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen
pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja siihen liittyvien rakenteiden
suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Kyseessä on julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen
kynnysarvon ylittävä hankinta.
Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä
16.3.2020, ilmoituksen numero 2020-041714. Tarjouspyyntö on liitteenä.
Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.
Saapuneet tarjoukset
Määräaikaan 16.04.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta
tarjoajilta :
Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
Suomen Tekojää Oy
Tarjoajien soveltuvuus
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Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajilla on työn laatuun ja laajuuteen nähden
riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista. Tarjouspyynnön
mukaisesti riittävänä kokemuksena on pidetty vähintään 2 kpl vastaavalla tekniikalla
rakennettuja jäähdytysjärjestelmiä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tarjoajia on
pyydetty osoittamaan vaatimuksen täyttyminen toimittamalla referenssiluettelo.
Molemmilta tarjoajilta on 16.4.2020 pyydetty lisäselvitystä ilmoittamiensa referenssien
sisällöstä. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet vastauksensa lisäselvityspyyntöön
asetetussa määräajassa. Saadun lisäselvityksen perusteella Suomen Tekojää Oy:n on
todettu täyttävän tarjouspyynnössä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:ltä on pyydetty vielä uudestaan lisäselvitystä toimittamiensa
referenssien sisällöstä 21.4.2020 ja 28.5.2020. Hankintayksikkö on pyytänyt Oy
Yleiskylmä-Findri Ltd:ltä lisäselvitystä, koska sen toimittamasta referenssiluettelosta ei
ole käynyt selkeästi ilmi referenssikohteissa käytetty tekniikka. Oy Yleiskylmä-Findri
Ltd on toimittanut vastauksensa molempiin lisäselvityspyyntöihin niissä asetetuissa
määräajoissa. Saadun lisäselvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-Findri Ltd ei täytä
tarjouspyynnössä tarjoajille asetettua referenssejä koskevaa soveltuvuusvaatimusta.
Tarjouspyynnössä asetetut tekniset vaatimukset liittyivät referenssikohteessa
käytettyyn kylmäaineeseen, lämmönsiirtoaineeseen ja kompressoriin.
Hankintalain 104.2 §:n mukaisesti hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa
toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä
tietoja ja asiakirjoja. Tarjoajan ei ole kuitenkaan sallittua tehdä olennaisia muutoksia
toimittamiinsa tietoihin ja asiakirjoihin. Hankintayksikkö voi siten pyytää tarjoajalta
lisäselvitystä ilmoitettujen referenssien sisällöstä, mutta tarjoajan ei ole sallittua
esittää täysin uusia referenssejä.
Lisäselvityspyyntöön 28.5.2020 antamassaan vastauksessa Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on
ilmoittanut hankintayksikölle kaksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää
referenssikohdetta, joista toinen Virossa sijaitseva kohde ei ole kuitenkaan sisältynyt
Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n tarjouksen yhteydessä toimittamaan referenssiluetteloon.
Tarjoajan ei voida sallia esittää tässä vaiheessa hankintamenettelyä täysin uutta
referenssikohdetta, eikä hankintayksikkö voi siten ottaa tällaista referenssikohdetta
huomioon arvioidessaan tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetun
soveltuvuusvaatimuksen täyttymistä. Saadun selvityksen perusteella Oy Yleiskylmä-
Findri Ltd ei ole esittänyt tarjouspyynnön kokemus palvelutuotannosta -
kohdan mukaista kahta referenssikohdetta viimeisen kolmen vuoden
ajalta. Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta
tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
suljetaan pois tarjouskilpailusta.
Hankinnan keskeyttäminen
Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta
ja perustellusta syystä. Lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 223) todetun mukaan 125 §
on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista
annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.
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Viimeksi mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22–23) on
todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön
tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen
todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.
Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus
keskeyttää hankintamenettely, jos sen saamat tarjoukset ylittävät hankintayksikön
hankintaan varaamat määrärahat.
Suomen Tekojää Oy on ollut ainoa tarjoaja, joka on täyttänyt tarjouspyynnössä
asetetut soveltuvuusvaatimukset. Suomen Tekojää Oy:n tarjoushinta kuitenkin ylittää
hankintayksikön hankkeelle ja sähköliittymälle varatun määrärahan 730.000 euroa.
Lisäksi hankintaan sisältyy merkittävä lisätöihin liittyvä riski. Hankintayksiköllä on siten
hankintalain 125 §:n mukaisesti todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.
Hankinnan keskeyttämistä koskevan ratkaisun ei voida katsoa vaikuttavan syrjivästi
tarjoajiin.
Hankintayksikkö katsoo, että hankinnasta tulee järjestää uusi kilpailutus, jossa
hankinnan keskeyttämiseen johtaneet syyt huomioidaan.
Toimivalta
Hallintosääntö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.5.2020 § 28, noudatetaan
25.5.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. sulkea Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n pois tarjouskilpailusta,
2. keskeyttää Juholanmäen pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytyskoneiston ja
siihen liittyvien rakenteiden suunnittelu- ja toteutusrakennusurakan (KVR-urakka)
hankinnan.
Käsittely
Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asiaa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen poistui klo 20.55.
Päätös
Hyväksyttiin päätöehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 25.03.2021, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Tony Konkola
tony.konkola@jarvenpaa.fi
liikuntapäällikkö

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
25.03.2021

3/2021

13 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Tarjouspyynto_25.3.2021_ltk
2 Vertailutaulukko 25.3.2012 ltk (ei vielä julkinen JulkL 6 ja 7 §)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Valmistelijat ja lisätiedot: Jari Lausvaara ja Tony Konkola.
Hankinnan kohde ja hankintamenettely
Järvenpään kaupunki on kilpailuttanut avoimella menettelyllä Juholanmäen
pesäpallokentän tekojääkentän jäähdytysjärjestelmän ja siihen liittyvien rakenteiden
suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka). Lisäksi tarjouspyynnössä on kysytty hinta
optiona toiminnalliselle tilavaraukselle kompressorille tenniskentän jäädyttämiseksi ja
valmiiksi rakentamisesta.
Hankinta on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (”
hankintalaki”) 25 §:ssä asetetun kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.
Hankintaa koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-ilmoitusjärjestelmässä
12.11.2020. Hilma ilmoituksen numero 2020-058262.
Tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Tarjouspalvelu.fi- toimittajaportaalissa, myös
tarjoukset tuli toimittaa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.
Tarjouspyyntö on liitteenä.
Hankinnan ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta.
Saapuneet tarjoukset
Määräaikaan 14.12.2020 klo 12:00 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta
tarjoajilta :
- Findri Finland Oy
- Suomen Tekojää Oy.
Hankinnan yhteyshenkilönä on kaupunkitekniikan rakennuttajapäällikkö ja hyvon
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja sekä liikuntapäällikkö.
Tarjoajien soveltuvuus
Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajilla on työn laatuun ja laajuuteen nähden
riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista. Tarjouspyynnön
mukaisesti riittävänä kokemuksena on pidetty 2 kpl vastaavalla kompressoritekniikalla
rakennettuja jäähdytysjärjestelmiä ja 2 kpl vastaavalla rataliuostekniikalla
rakennettuja järjestelmiä viimeisen viiden (5) vuoden. Vähintään yhden
kompressoritekniikkakohteen on oltava ulkoliikuntapaikan jäähdytysrakenne ja
vähintään yhden rataliuostekniikkakohteen on oltava ulkoliikuntapaikan
jäähdytysrakenne. Tarjoajia on pyydetty osoittamaan vaatimuksien täyttyminen
toimittamalla referenssiluettelo toteutuneista kohteista. Lisäksi tarjoajan tuli esittää
selvitys käytössä olevasta laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmästä. Tarjousten
vertailutaulukko on liitteenä.
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Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus (yleiset kriteerit /tiedot)
Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistus tehtiin tarjousten muotoseikkojen
ja tarjouspyynnössä edellytettyjen hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevien
vähimmäisvaatimusten täyttämisen osalta. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.
Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu
Laatuvaatimukset on huomioitu asetetuissa tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa,
hankinnan kohteen kriteereissä sekä esitetty tarjouspyynnön liitteissä. Hankinnan
ratkaisuperusteena oli tarjouspyynnössä ilmoitettu halvin kokonaishinta. Suoritetun
hintavertailun perusteella Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä,
suunnittelu- ja toteutusurakan (KVR-urakka) halvimman kokonaishintaisen tarjouksen
jätti Findri Finland Oy. Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Vertailutaulukossa on
esitetty hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, yhteiset kriteerit ja
kokonaishinta.
Findri Finland Oy:n tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset on tarkistettu
10.3.2021 Tilaaja Group.fi palvelusta.
Taloudelliset vaikutukset
Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu- ja
toteutusurakan (KVR-urakka) Findri Finland Oy:n kokonaishintainen tarjous 728 000,00
euroa (alv 0%). Optio, tenniskenttien jäähdytyksen jäähdytyskompressorien valmiiksi
rakentaminen 23 900,00 euroa ( alv 0%) mukaan lukien hankinnan arvo on 751 000,00
euroa (alv 0%).
Määräraha on varattu vuoden 2021 investointiohjelmassa. Kustannukset osoitetaan
investointikohteelle 18633031.
Toimivalta
Hallintosääntö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25.5.2020 § 28, noudatetaan
25.5.2020 lähtien) liite 1 taloudellinen toimivalta, investointiosa kohta 5.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. valita Juholanmäen pesäpallokentän jäähdytysjärjestelmä, suunnittelu ja
rakentaminen sopimuskumppaniksi Findri Finland Oy kokonaishintaan 751 000
€ (alv 0%).
2. päättää käyttää option tenniskenttien jäähdytyksen jäähdytyskompressorien
valmiiksi rakentaminen
3. valtuuttaa toimivaltaisen viranhaltijan allekirjoittamaan urakkasopimuksen
4. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on lainvoimainen
5. että sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen
allekirjoittaneet.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset (Cloudia- kilpailujärjestelmän kautta)
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§ 20
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali Hyvo 25.3.2021 / Aluehallintovirasto jatkaa asiakastilojen käytön ja
kokoontumisten rajoituksia
Lautakuntien ja vaikuttamistoimielimien yhteinen iltakoulu klo 16.30
Aiheena: Laaja hyvinvointikertomus

Hyvinvointilautakunnalle tiedoksi:
1. Tiedote: Aluehallintovirasto jatkaa asiakastilojen käytön ja kokoontumisten
rajoituksia (oheismateriaali)
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Käsittely
Saga Santonen saapui klo 18.55.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 21
Terholan kuntoradan maisematyölupa
Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen (§ 17) ottaa asian lisäasiana
käsiteltäväksi.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten,
että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.
Käsittely
Lautakunta kävi asiasta keskustelun.
Käsittelyn kuluessa lautakunnan esittelijä Kristiina Hannula teki seuraavan
päätösehdotuksen:
"Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten,
että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§17, §20, §21
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
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Oikaisuvaatimus
§18
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Hyvinvointilautakunta
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.
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Oikaisuvaatimus
§19
Oikaisuvaatimusohje
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asian osainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
1. OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho jota asia koskee.
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on toimitettava
Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen
esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin.
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Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen esittäjän nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen avustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa. Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.
2. VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella
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markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatii joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan laskemisen ajankodasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintokäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitutuksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puh. 029 5643 300
Fax 029 5643 314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen
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